SPORTOVNÍ PLAVECKÝ KLUB SLAVIA LIBEREC
tradice i novinky v jednom
Ve dnech 15. – 22.8. 2020 se koná sportovní tábor (plavecké soustředění), které pořádá
PKLbc, a na které jste přihlášení. Letos se pořádá již pošesté v Děčíně. Cena za toto
soustředění je 5500,- Kč (7 dní). V ceně je zahrnuta doprava, úrazové pojištění, ubytování,
pronájem drah v bazénu, 3x denně jídlo, malé svačinky a celodenní pití.
Výše uvedenou částku je potřeba do 15.7.2020 zaplatit, bankovním převodem s textem
k identifikaci platby: jméno, Děčín_1, 2020. Kdo z Vás potřebuje hradit platbu jinak (např.
fakturou s příspěvkem zaměstnavatele), tak se individuálně ozvěte (Kunt) a sdělte fakturační
údaje.
Číslo našeho účtu je: ČSOB Liberec 705 805 773/0300
Ubytování a snídaně je zajednáno přímo v areálu Aquaparku Děčín, stravování v restauraci
Kocanda, jídlo je jednotné. Jsme schopni zajistit i bezlepkové stravování, pokud má Vaše dítě
tuto dietu prosím ozvěte se! Budeme plavat v otevřeném 50m bazénu (voda je z teplého vrtu
27°C). Drobnosti či sladkosti si mohou děti případně koupit v prodejně Kaufland, která je
hned vedle Aquaparku. Pokud Vaše dítě např. onemocní nebo nastane jiná příčina neúčasti
Vašeho dítěte tak nás prosím co nejdříve informujte, děkuji.
Informace: Ing. Ota Kunt, mobil: 607 582 423
___________________________________________________________________________

Pokyny
pro účastníky letního sportovního tábora v Děčíně 2020

15. – 22.8.2020
ODJEZD: 15.8.2020 ve 12:00 hodin, autobusem z Rybníčku
SRAZ:

11:30 hodin, Na Rybníčku

NÁVRAT: 22.8.2020 autobusem Na Rybníček přibližně v 15:00 – 15:30 hodin
ADRESA: Plavci PK Liberec – jméno účastníka
Aquapark Děčín
Oblouková 1400/6
405 02 Děčín
VEZMI S SEBOU:
- vybavení pro cvičení a běh venku – botasky, 2x tepláky nebo šusťáky, trička, mikinu,
kraťasy, čepici proti slunci, švihadlo, tenisák
- vybavení pro turistiku: batůžek (potřebný také na nošení plaveckých věcí na bazén)!
pláštěnku, brýle proti slunci
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oblečení pro případné výkyvy teploty
věci na plavání: několik ks plavek, několik ručníků (2x velký, menší), župan, plavecké
brýle, čepičku, boty na bazén, tréninkový deník (sešit), kdo má svoje packy, osmičku
(piškot), ploutve, šnorchl
věci osobní potřeby: hygienické potřeby, spodní prádlo, ručník, pyžamo, ponožky,
kapesníky, toaletní papír, baterku, opalovací krém, psací potřeby, knihu, drobné hry na
pokoj, peníze podle věku a uvážení rodičů (+ peníze na 1 výlet! Asi 200,- Kč) Pokud
možno všechno oblečení dětem označte.
plastovou láhev na pití!!
pití na cestu, velkou svačinu místo oběda, event. nějakou sušenku na odpoledne
stravování začíná večeří 15.8.2020 a končí se obědem 22.8.2020, odpoledne 15.8.2020 je
již trénink v bazénu
kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny

Mobilní telefony, elektronické čtečky, tablety a jinou elektroniku a cennosti s sebou neberte.
Za případnou ztrátu, nebo poškození neneseme odpovědnost. Omezte sladkosti a rychle se
kazící potraviny. Jídlo, které bude na nedělní oběd a nebude snězené bude v pondělí
zlikvidováno!!!!!
(Pozn.: oddělte prosím batůžek na cestu! s pitím)
Před odjezdem při předání účastníka bude vybírán List účastníka a Plná moc, které budou
zveřejněny na webových stránkách klubů SPKLi a SlLi.

V Liberci dne 20.6.2020
Ing.Ota Kunt

